PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

kl. I

kl. II

kl.III

kl. IV

e.w s.9
e.w s.9
e.w s.9
j. ang.s.9

e.w s.11
e.w s.11
e.w s.11
WF
j. ang. s.11

e.w s. 24
e.w s. 24
WF
z. komp.

W-F
W-F
j. ang. s.15
matematyka s.12
j. pol. s.10
informatyka g.1s.22

e.w s.9
e.w s.9
WF
j. ang.s.9
religia s.9

WF
e.w s.11
e.w s.11
e.w s.11
Etyka s. 13 1-2

e.w s. 24
WF
e.w s. 24
e.w s. 24
j. ang.s.24

muzyka s.10
j. pol. s.10
j. pol. s.10
religia s.10
matematyka s.12
przyroda s.14

WF
e.w s.9
e.w s.9
e.w s.9
e.w s.9
Etyka s.10

j. ang. s.11
religia s.11
e.w s.11
e.w s.11
koło s.11
Etyka s.10

religia s.24
WF
e.w s. 24
e.w s. 24
e.w s. 24
Etyka s.10

kl. V

kl. VI

j. pol. s.13
j. pol. s.13
religia s.św.
technika s.12
j.ang. s.10
j.ang. s.10

biologia s.14
j. ang. s.10
j. pol. s.10
religia s.14

wdż s. (II sem.)
j. pol. s.13
muzyka św.
matematyka s.12
historia s.13
biologia s.14

wdż s. (I sem.)

j. ang. s.15
j. ang. s.15
przyroda s.14
matematyka s.12

j. pol. s.13
geografia s.14
matematyka s.12
religia s.15
informatyka g.1s.22

Etyka s.10

Etyka s. 10

kl.VII a

kl. VII b

kl. VIII

j. ang. s.15
j. ang. s.15
matematyka s.12
j. pol. s.15
j. pol. s.15
religia s.14
religia s.14
informatyka g.1s.22

geografia s.14
religia s.10
religia s.św.
biologia s.14
W-F
j. pol. s.13
chemia s.12

informatyka g.1s.22
matematyka s.12
biologia s.14
j. ang. s.13
j.ang. s.13
W-F
j. pol. s.13
religia s.14

historia s.14
geografia s.14
z. z wych. s.14
muzyka s.15
W-F
matematyka s.12
informatyka g.1s.22
Etyka s. 13
Etyka s. 13

wdż s. (II sem.)
historia s.13
j. ang. s.15
matematyka s.12
muzyka s.15
chemia s.10
geografia s.14
Etyka s. 13
Etyka s. 13

informatyka g.2s.22
j. pol. s.13
j. pol. s.13
matematyka s.12
W-F
religia s.12
j.ang. s.13
j.ang. s.13

matematyka s.12
j. pol. s.10
biologia św.
W-F
W-F
z. z wych. s.14
informatyka g.2s.22

wdż s. (II sem.)
e.w s.9
e.w s.9
e.w s.9
z. komp.

j. ang. s.11
religia s.11
e.w s.11
e.w s.11
e.w s.11

j. ang.s.24
e.w s. 24
e.w s. 24
e.w s. 24

e.w s.9
e.w s.9
WF
j. ang.s.9
religia s.9

WF
z. komp.
e.w s.11
e.w s.11
e.w s.11

e.w s. 24
e.w s. 24
e.w s. 24
religia s.24
j. ang.s.24

historia s.14
j. ang. s.15
j. ang. s.15
muzyka św.
geografia s.14
matematyka s.10
W-F
j. pol. s.13
Etyka s. 13
Etyka s. 13

wdż s. (I sem.) 12
matematyka s.12
historia s.13
W-F
j. pol. s.13
j. pol. s.13
z. z wych. s.12
Etyka s. 13
Etyka s. 13

informatyka g.1s.22
matematyka s.10
j. pol. s.10
j. pol. s.10
informatyka g.2s.22

matematyka s.12
j. pol. s.14
chemia s.13
religia s.13
j. ang. s.13

wdż s. (I sem.) 13

wyr. mat. 10

religia s.15
technika s.12
j. pol. s.13
W-F
W-F

informatyka g.2s.22
W-F
W-F
j.pol. 13
matematyka s.12
z. z wych. s.13

technika s.12
W-F
W-F
matematyka s.12
j. pol. s.13

j. niemiecki s.14
j. niemiecki s.14
matematyka s.12
j. pol. s.15
chemia s.10
j. pol. s.14
W-F
W-F

W-F
matematyka s.10
chemia s.10
z. z wych. s.10
j. niemiecki s.15
j. niemiecki s.15
j. pol. s.14

wos s.13
wos s.13
j. niemiecki s.14
j. niemiecki s.14
j. pol. s.14
matematyka s.12
informatyka g.2s.22

koło przyr. s.14
informatyka g.2s.22
j. pol. św.
matematyka s.10
plastyka s.15
historia s.13
j. ang. s.15
z. z wych. s.15

koło przyr. s.14
matematyka s.12
plastyka s.15
historia św.
W-F
W-F
j.ang. s.10
j.ang. s.10

koło przyr. s.14
j. pol. s.10
matematyka s.12
plastyka s.15
historia s.13

koło przyr. s.14
geografia s.14
biologia s.14
fizyka s.12
fizyka s.12
plastyka s.15
historia s.13

koło przyr. s.14
plastyka s.15
matematyka s.10
biologia s.14
W-F
fizyka s.12
fizyka s.12
historia s.13
j. ang. s.15

koło przyr. s.14
historia s.13
ed. dla bezp. s.13
chemia s.13
geografia s.14
W-F
W-F
fizyka s.12
fizyka s.12

